
Tak ako minulé roky aj v roku 2015

pokračoval medzinárodný archeologický

výskum na dôležitom nálezisku, dnes už

európskeho významu, vo Vrábľoch

(okr. Nitra), v polohe Fidvár. Výskum sa

sústredil predovšetkým na odkryv

pohrebiska zo staršej doby bronzovej, ktoré

sa rozprestiera 300400 m južne

od opevneného sídliska Fidvár.

Počas tohoročného výskumu bolo

odkrytých ďalších 13 hrobov, z ktorých

všetky okrem jedného boli sekundárne

otvorené a kosti z pochovaných jedincov

boli porozhadzované po celom hrobe,

alebo sa nachádzali navŕšené na jednej

hromade. Toto sekundárne otváranie sa

uskutočňovalo z dvoch základných

dôvodov. Prvým bolo vykrádanie,

pri ktorom pochovaným odoberali

z hrobov hodnotné predmety akými boli

najmä výrobky z bronzu. V hroboch žien to

boli hlavne ozdoby (náušnice, čelenky,

náramky a prstene) a v hroboch mužov

najmä zbrane (dýky, sekerky). Druhým

dôvodom bol dôvod rituálny, keď

z mŕtvych mali obavy a aby zabránili ich

návratu do sveta živých tak ich telo

v hrobe rozhádzali a tým zabránili ich

pohybu.

Vďaka detailnej metóde výskumu,

ktorá pozostávala z krížnych rezov

hrobovými jamami sa nám podarilo

zdokumentovať spôsob ako sekundárne

otváranie hrobov prebiehalo. Najčastejšie

„vykrádači“ otvárali iba jednu polovicu

hrobovej jamy, pričom šachta, ktorou

prenikali ku mŕtvemu bola v hornej časti

široká a postupne sa ku dnu lievikovite

zužovala. Ale vyskytli sa aj prípady keď

šachta bola rovnako široká v hornej aj

v dolnej časti.

Taktiež sa nám, vďaka na výskume

prítomným antropológom, podarilo zistiť,

že k sekundárnemu otváraniu hrobov

dochádzalo až s určitým časovým

odstupom, t. j. 510 rokov po pochovaní,

keď už telá zomrelých boli v zemi rozložené

a väzivá nedržali jednotlivé časti tela

pokope. Teda hroby mohli otvárať ich

súčasníci, dokonca ľudia, ktorí sa

na pohrebe zúčastnili.
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Začisťovanie hrobu únětickej kultúry.

Šachta sekundárneho otvorenia a rakva v jednom
z hrobov únětickej kultúry.



Iba jeden z preskúmaných hrobov,

nebol porušený. Bola v ňom pochovaná

žena vo veku senilis. Pri lebke sa

nachádzali náušnice z bronzového drôtu,

pri nohách bola uložená hlinená nádoba

a dva bronzové krúžky a na hrudnom koši

ležala bronzová ihlica, ktorou mala

pochovaná zopnutý posmrtný odev. Práve

bronzová ihlica s tzv. rúrkovitou hlavicou

a nádoba, ktoré mala žena v hrobe,

umožnili hrob jednoznačne datovať

do únětickej kultúry, tj. do obdobia,

z ktorého pochádzajú aj domy

preskúmané na blízkom Fidvári. Teda

môžeme konštatovať, že sme našli hrob

jednej z najstarších obyvateliek Fidváru,

ktorá tam žila okolo roku 1900 pr. Kr.

Významným prínosom výskumu je, že sa

vo viacerých prípadoch podarilo

zdokumentovať stopy po drevených

rakvách. Dokonca v jednom z hrobov sa

drevo zachovalo natoľko, že podľa

štruktúry drevnej hmoty bolo možné

v laboratóriu určiť, že rakva bola

zhotovená z dubového dreva. Taktiež sa

nám podarilo zistiť, že časť rakiev bola

zhotovená vydlabaním do kmeňa stromu

na spôsob koryta a časť bola vyrobená

z drevených dosiek.
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Drevená rakva rysujúca sa v podobe bieleho
prášku.

Keramický milodar uložený v hrobe in situ.




